BioGolf Foliar KMg+Fe
- en gödsel i harmoni med naturen
för gödsling av Green, Tee och Fairway
Foliar KMg+Fe är en nyutvecklad flytande gödning ämnad till
att höja kalium och magnesiuminnehållet i växten genom bladupptagning

LAGRING:
Gödningen lagras frostfritt mellan 0° C och + 30 ° C och skall lagras
i säkert avstånd från vattentäckt, avlopp eller vattendrag. Spill skall
kunna uppsamlas.

GENERELLT:
Foliar KMg+Fe är en flytande gödning ämnad till att höja kalium och
magnesiuminnehållet i växten genom bladupptagning. Förhållandet
mellan Kalium och Magnesium säkrar en harmonisk upptagning av
båda näringsämnen utan antagonismer, samtidigt med att gödningens svavelinnehåll korrigerar en eventuell svavelbrist. Som en positiv sidoeffekt får gräset snabbt efter utspridningen en attraktiv grön
färg. Gödningen innehåller naturligtvis växtupptagliga kolhydrater.

DOSERING:
Gödningen utsprids i en mängd på 20 l/ha/behandling, detta upprepas efter behov. Det bör fokuseras på en intensiv utspridning i de
perioder där gräsen har en naturlig kraftig tillväxt (april, maj).

ANVÄNDNING:
Gödningen används på green, tee eller fairway där man misstänker
eller vet att det råder brist på kalium och/eller magnesium. Gödningen utsprids blandad med önskad mängd vatten, men en samlad
gödnings och vattenmängd på 200 – 300 l./ha. rekommenderas.
Gödningen bör inte utspridas vid utsikt till frostväder inom 24 timmar efter utspridning.

BLANDNINGAR:
Foliar KMg+Fe, kan blandas med de flesta fungicider och herbicider,
men det rekommenderas att göra en mindre blandning före tan
blandning. BioNutria Danmark påtar sig inget ansvar för blandingsprodukters verkning.
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Kvalitet kostar inte - kvalitet betalar sig!
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